


Halazipoko eta zirkodomoa 

Abenduaren 2an, asteazkenean, “Ezagutu Barakaldo” proietuaren barruan kulturari dagokion saioa landu 

genuen. 

 

Halazipo musika eskolara joan ginen. Bertan 

musika tresna desberdinak (txalaparta, kutxa 

eta      gorputz musika) landu genituen. Azken 

honi bodypercussioa deitzen zaio. Era honetara 

sortzen den musika guztiz originala da. Gainera, 

ez du behar musika tresnarik soinu zoragarria 

sortzeko. 

 

 

 

 

 

 

Gero, Zirkodomora joan ginen. Han, Larraitzek 

zirkuko zenbait ariketa egiten lagundu zigun. 

Gainera, oso garrantzitzuak diren luzatze-

ariketak egin genituen berarekin. Oso ondo 

pasatu genuen. 

 

 

 

 

 

Zirkodomoan tailerra bukatu ondoren, autobusez itzuli ginen institutora. Eguraldi oso hotza eta hezea 

izan genuen baina oso interesgarria iruditu zitzaigun egin eta erakutsi ziguten guztia. 

                                                              



Rap tailerra 

Asteazken honetan (abenduaren 2an) kultura ikasi dugu kultur eguna izan zelako Ezagutu Barakaldon. 

Horrela, kultur etxera joan ginen rap tailer bat egitera. Han erakutsi ziguten rapeatzen eta eta rap letra 

sortzen. 

 

Raparen ezaugarriak hauek dira, erritmoa eta letra. Rapa hip-hop kulturan kokatuta dago. 

Erritmoa:  kutxarekin eta bonboarekin sortzen da. 

Letra: errima egin behar da beste esaldi batekin eta errima izan ahal da asonantea edo kontsonantea.  

 

Hip-hopan beste protagonista batzuk daude, graffiteroa, dantzaria eta DJ-a. 

Graffiteroak: spraiarekin margotzen dute hormetan. 

Dantzariak: musikarekin mugitzen dira eta dantza egiten dute. 

DJ-ak: platoekin musika jartzen dute baina eskuarekin musika desberdina egiten dute.  

 

Hauek izan dira hip-hoparen ezaugarri guztiak. Gainera orain guk rap bat erakutsiko dizuegu. 

 

 

 

 

Ezagutzen Barakaldo/denok batera 

Gure herriko/auzo eta kaleak 

Gauza berriak ikasten/irekitzen ateak 

Horregatik maite dugu/euskaraz rapeatzea 

 



 

MEATZARITZAREN  MUSEOA 

Osteguna, abenduaren 3an Meatzaritzaren Museora joan ginen. Bertan meatzaritzaren iraganaren 

zenbait gorabehera azaldu ziguten. Guretzat berria izan zen, baina jakin-beharra dugu gure arbasoek 

egindako lana. Eurei esker bizi garelako orain hobeto. 

Geroago Concha II. meategira hurbildu ginen. 

Meategi honetan ustiapen—sistema biak zeu-

den ``aire zabalean`` eta galerietan. Galeria 

hauek 48km zituzten, hiru zakonera-mailatan.  

Izan ere, aipagarria da meategiaren hondoa 

dela Euskadiko aire zabaleko lekurik sakone-

na. Meategi hori Gallartan zegoen. 

 

 

 

Gero, lau mineral erakutsi ziguten. Eta hauek ziren: 

 Oligistoa: Bere izena oligistoa da, baina meatzariek emandako izena Vena zen. 

 Goethita: Bere izena goethita da, baina meatzariek emandako izena Canpanil zen. 

 Limonita: Bere izena limonita da, baina mehatzariek emandako izena Rubio zen . 

 Siderita : Bere izena siderita da, baina mehatzariek emandako izena Carbonato zen . 

          

 

Bukatzeko, ginkana bat egin genuen, eta laku batzuk 

ere ikusi genituen. Hauek ziren; Parkotza,  Ostion eta 

Blondis. 

 

Eta amaitzeko,  La Reineta auzoan funikularra hartu 

genuen. Funikularra amaitu zenean autobusa hartu 

genuen eta institutora joan ginen. Esango dugu egu-

raldi polita baina hotza izan zela. 


